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(2004. november)
Advent
Adventus- latin eredet szó, jelentése eljövetel, megérkezés. Az ünnep eredete az V-VI.
századra nyúlik vissza, Jézus születésének ünnepére (Karácsony) való felkészülés id*szaka.
Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készül*dés ideje. Az advent 4 hétig tart, a
december 25-e el*tti negyedik vasárnappal kezd*dik. Eredetileg 40 napig tartott (Jézus
negyven napig böjtölt a pusztában), ám a Gergely pápa-féle naptárreform 4 hétre rövidítette.
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Régen a keresztények advent idején szigorú böjtöt tartottak, hajnalonként pedig szentmisére
jártak. Ezeket a hagyományosan napfelkelte el*tt tartott miséket rorátéknak nevezték. Az
advent els* napjától vízkeresztig terjed* id*szakban tiltották a zajos népünnepélyeket,
lakodalmakat.
Az adventi koszorú készítése is a reményteli várakozásra hívja fel a figyelmet (örökzöld
ágak). A mai világban nagyon érezhet* a reménytelenség jelenléte (depresszió, félelem,
élvezetekbe való menekülés…). Jézus jelenléte a keresztény számára megadja az igazi
reményt, mely túl mutatat a jelen világ anyagközpontúságán, s megmutatja az élet értelmét és
célját. Nem elég „csak” az értelmünkkel felfogni, hogy Jézus eljött közénk, s ma is itt van,
hanem a szívünkben is fontos érezni jelenlétét, szeretetét. Az adventi koszorún lév* lila
gyertyák és szalag, a b nbánatra és a megtérésre helyezi a hangsúlyt. Jézus születése el*tt
Keresztel* Szent János így kiáltott a pusztában: ”Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek
országa!” (Mt 3,2) A négy gyertya a teljességet is jelképezi, ahogy közeledünk karácsonyhoz,
úgy közeledünk az igazi Fényességhez. Idén nem lesz lehet ség arra, hogy közösen készítsük
el adventi koszorúnkat, de otthon bátran fogjunk hozzá, és valósítsuk meg az adventi id szak
jelképét.
Dec. 2-3-4. (csütörtök, péntek, szombat) Adventi lelkigyakorlatos esték 17 órától
gyóntatás, 18 órától szentmise. Gyóntat és a szentbeszédet mondja: Laczkó István
szeged-szentmihályteleki plébános.
Dec. 5-én, advent második vasárnapján 11 órakor Mikulásváró szentmisét
tartunk, melyen a zsombói és a bordányi tagokból álló énekkar énekel.
Templom szépítése és korszer*sítése
A Bordányi Napló szeptemberi számában olvashattunk arról, hogy a Mez*gazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal felhívására benyújtott pályázatunkat elfogadták, így a több mint 80
esztend*s, megrongálódott templomkerítés lebontása megtörténhetett és egy új épülhetett
helyére. Reméljük, hogy a napokban elkészült kerítés, a templomunk és községünk méltó
díszít* eleme lesz hosszú éveken át. Köszönjük mindazok segítségét, akik hozzájárultak, hogy
a templom jellégéhez méltó kerítés megépüljön! A toronyóra december közepére szintén el
fog készülni!

